আপনার মেডিকেল অ্যাপকেন্টকেন্টগুকলা বজাে রাখা
েকরানাভাইরাকের েেকে, আপনার মেডিকেল অ্যাপকেন্টকেন্টগুকলা বজাে রাখা জরুরী, ডবকেষত আপনার যডি িীর্ঘস্থােী বা ডবিযোন স্বাস্থয
েেেযা থাকে।
এেজন স্বাস্থয মেবা প্রিানোরীর োকথ োক্ষাৎ েরা এখনও ডনরাপি। আপডন যখন আপনার অ্যাপকেন্টকেকন্টর জনয যাকবন, তাাঁরা
আপনাকে মযেব ডনকিঘ েনা মিকবন তা মেকন চলু ন। এর েকযয োস্ক পরা (আপনার মেবপ্রিানোরী আপনাকে এেটি ডিকত পাকরন), আপনার
হাত পডরষ্কার রাখাএবং আলািা স্থাকনর মভতর ডিকে প্রকবে েরা অ্ন্তভুঘক্ত।
আপনার যডি COVID-19-এর উপের্ঘ থাকে, তকব আপনার অ্যাপকেন্টকেন্টটি েরার েেে তা আপনার মেবাপ্রিানোরীকে জানান।
েম্প্রডত ভ্রেণ েকর থােকল বা COVID-19 আকে এেন োকরা েংকযাকর্ আেকল তাও তাাঁকির বলু ন। অ্যাপকেন্টকেকন্ট োস্ক পডরযান
েরুন এবং েব েেে অ্নযানযকির মথকে অ্ন্তত ১.৫ ডেটার দূরত্ব বজাে রাখু ন। আপনার েনুই ডিকে আপনার োডে ও হাাঁডচ মেকে রাখু ন।

মটডলকহলথ অ্যাপকেন্টকেন্ট
মটডলকহলথ অ্যাপকেন্টকেন্টগুকলা হকে স্বাস্থয পডরচযঘার পরােেঘকেবা যা ম ান বা ডভডিও েন াকরডসং-এর োযযকে েরা হে। আপনার
বাড়ী মথকে মবর না হকেও এগুকলা আপনাকে আপনার িাক্তাকরর োকথ েথা বলার েু কযার্ েকর মিে। আপনার ডবকেষ মোনরেে যকের
প্রকোজন মনই, এবং আপনার ম ান বা েডিউটার বযবহার েরকত পাকরন। আপডন এবং আপনার মেবাপ্রিানোরী ডেদ্ধান্ত মনকবন মোন
পদ্ধডতটি আপনার প্রকোজকন বযবহার েরা হকব।
িাক্তার, নােঘ এবং োনডেে স্বাস্থয মপোজীডবর্ণ মটডলকহলথ অ্যাপকেন্টকেন্টগুকলা েরকত পাকরন। Medicare োিঘ আকে এেন
মযকেউ মটডলকহলথ মেবাগুকলা পাবার মযার্য। আপনার িাক্তার আপনাকে মটডলকহলথ পরােকেঘর োযযকে আপনাকে এেটি
মপ্রেডিপেনও ডিকত পাকরন।
মটডলকহলথ অ্যাপকেন্টকেকন্টর েেে আপনাকে আপনার িাক্তার হেকতা এেটি মপ্রেডিপেন ডিকত পাকরন। আপনার মটডলকহলথ
পরােকেঘর পর িাক্তার আপনাকে এেটি োর্কজর মপ্রেডিপেন পাঠাকত পাকরন বা আপনার পেন্দেকতা মোন াকেঘেীকত মপ্রেডিপেকনর
এেটি ডিডজটাল অ্নুডলডপ পাঠিকে ডিকত পাকরন।

ওষু য বাড়ীকত মপ কাঁ ে মিো বা মহাে মিডলভাডর
আপনার বাড়ীকতও আপনার ওষুয মিডলভাডর মপকত পাকরন। আপডন যডি ডবডেন্ন হকে থাকেন, গুরুতর অ্েুস্থতার েম্মখীন হবার েম্ভাবনা
থাকে বা বাড়ীকত থােকত চান, তকব মহাে মিডলভাডর এেটি ভাকলা উপাে।
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আপনার পেকন্দর াকেঘেীকে েল েরুন বা তাাঁকির ওকেবোইট পডরিেঘন েকর মিখু ন ময তাাঁরা মহাে মিডলভাডর েকরন ডেনা এবং তাাঁকির
োকে ওষুয আকে ডেনা। আপডন হেকতা অ্নলাইকন বা ম াকনর োযযকে অ্িঘার েরকত পারকবন।
আপনার োকে যডি োর্কজর মপ্রেডিপেন থাকে তকব মহাে মিডলভাডর পাবার আকর্ আপনাকে অ্বেযই এটি মপাস্ট েরকত হকব বা
োউকে মপকত হকব ময এটি াকেঘেীকত ডনকে যাকব।
আপনার িক্তার যডি মপ্রেডিপেকনর এেটি ডিডজটাল েডপ পাঠিকে থাকেন, তকব মপ্রেডিপেকন মিো ঠিোনাে াকেঘেী ওষুয পাঠাকব।

োনডেে স্বাকস্থযর জনয েহােতা
আেরা মযভাকব জীবনযাপন েডর বা ডপ্রেজনকির োকথ েেে োটাই মেই যারা েকরানাভাইরাে বিকল ডিকেকে।
এই েহাোরী আোকির োকথ আেন্ন আকরা অ্কনে োে যকর থােকব, এবং এটি জরুরী ময আেরা আোকির োরীডরে স্বাকস্থযর োকথ োকথ
োনডেে স্বাকস্থযর প্রডতও যত্ন মনবার বযাপাকর েকন রাডখ।
ম ান বা ইন্টারকনকটর োযযকে বন্ধুবান্ধব, পডরবার এবং েোকজর োকথ মযার্াকযার্ রাখু ন।
আপডন যডি অ্বোি, দুঃখ, ক্লান্ত, উডিগ্ন বা রার্াডিত মবায েকরন, তকব মজকন রাখু ন ময এটি স্বাভাডবে এবং োহাযয চাইকত ভীত হকবন
না।

COVID-19 েিকেঘ আকরা তথয
েরোরী েূ ত্র মথকে অ্বডহত থাো জরুরী। health.gov.au পডরিেঘন েরুন, েকরানাভাইরাে মহল্পলাইন (Coronavirus
Helpline)-এ 1800 020 080 নম্বকর বা ইন্টারকপ্রটিং অ্যান্ড ট্রাসকলটিং োডভঘ কেে (the translating and interpreting
service)-এ 131 450 নম্বকর েল েরুন।
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